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توجهي و اختالل يادگیری در هنرجويان بر اختالل كمفراشناختي 

 انجام شد. 98-97 يلیتحص سال در رودهن شهر پسرانه یاههنرستان

 گروه با آزمونپس آزمون،پیش طرح با آزمايشينیمه پژوهش، روش

پسرانه  یهاهنرستان انيهمه هنرجو شامل آماری بود. جامعه گواه

در شهر  98-97 يلیدر سال تحص ياهلل رفسنجانتيچمران و آ دیشه

 در گیریبا نمونه نفر 30از بین آنها  بالگریپس از غر بود كهرودهن 

آزمايش و  یهاصورت تصادفي در گروهبه سپسو  انتخاب دسترس

 (. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه n1=n2=15) شدندجايگزين  گواه

d2یریادگي مشكالت پرسشنامهي و توجهكم مشكالت يابيارز برای 

وه آزمايش تحت بود. گر (CLDQ) و همكاران لكاتيتوسط و كلورادو

اما گروه گواه هیچ ، گرفتندقرار آموزش راهبردهای فراشناختي 

ها با روش تحلیل كوواريانس چندمتغیری دريافت نكرد. داده آموزشي

 توجهيكاهش كم برآموزش راهبردهای فراشناختي . تحلیل شدند

(001/0P<) و كاهش اختالل يادگیری (001/0P= گروه آزمودني )

شود، های حاصل پیشنهاد ميبراساس يافته .بودثر ؤمی طور معناداربه

توجهي و يادگیری برای كاهش مشكالت كممشاوران و درمانگران 
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to determine 
the efficacy of metacognitive strategies training on 
attention deficit disorder and learning disorder in 
the students of Roodehen male vocational schools 
in the academic year 2018-19. The research method 
was quasi-experimental with pre-test design, post-
test with control group. The statistical population 
included all students of Shahid Chamran and 
Ayatollah Rafsanjani male vocational schools in 
Roodehen city, from which 30 people were selected 
by available sampling and then randomly assigned 
to experimental and control groups (n=15 in each 
group). The research instruments included the d2 
questionnaire to assess attention deficit problems 
and the Colorado Learning Problems Questionnaire 
by Wilcott et al. (CLDQ). The experimental group 
underwent metacognitive strategies training but the 
control group did not receive any trainings. Data 
were analyzed by multivariate analysis of 
covariance. Metacognitive strategies training was 
significantly effective on reducing inattention (P 
<0.001) and learning disability (P = 0.001) in the 
experimental group. Based on the findings, it is 
suggested that counselors and therapists use 
metacognitive strategies training techniques to 
reduce students' attention deficit and learning 
problems. 
 

Key words: Metacognitive strategies training, 

Attention Deficit, Learning Disorder. 
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 مقدمه

 ترينبحراني و ترينحساس جملهاز نوجواني دوره

 قرن فیلسوف روسو،. است انسان هر تحولي هایدوره

 زيستي طغیان طبیعي پیامد كه بود معتقد هجدهم،

 با مخالفت و تعارض پذيری،تهییج افزايش بلوغ،

(. 1397 محمدی، دسی ترجمه ،)برک است بزرگساالن

 خود، خاص تحولي دوره دلیلبه نوجوانان واقعدر

 هایجنبه از بسیاری انتقالي رويدادهای با ناچارند

 شوند روهروب اجتماعي و تحصیلي شناختي، زيست

 در اين میان هنرجويان (.1391 ابرقوئي، زادهصالح)

 نوجوان دوره آموزاندانشاز  بسیاریها گروه هنرستان

به دلیل ماهیت رشته كه دهند ميتشكیل را  متوسطه

 از پشتكار، تمركز بر هدف و تعمق دبايخود  تحصیلي

نگری و قدرت حل مسئله بااليي برخوردار و ژرف

های های درسي رشتهباشند تا بتوانند به اهداف برنامه

معظم و براتعلي، ) پیدا كنندای دست فني و حرفه

ینه يادگیری يكي از مشكالتي كه در زم (.1397

آموزان هنرستاني، نیازمند بررسي و مطالعه دانش

های اختالل امروزهاست، اختالل يادگیری است. 

 تحصیلي ضعف عملكرد علت ترينمهم يادگیری

 از زيادی تعداد سالههر و شودمي محسوب

 درسي مطالب فراگیری در علت اين به آموزاندانش

 عبادی، و واقف يعقوبي،) شوندمي مشكل دچار

139۵.)  

 ناتواني صورتهب هعمدطور بهيادگیری  اختالالت

 ديده رياضیات درک و نوشتن خواندن، يادگیریدر 

 ضعیف تحصیلي عملكرد هایتست در فرد و شوندمي

 یگفتار و يتحصیل ييتوانا افراد اين در. كندمي عمل

 در يادگیری اختالل. نیست آنها سن با متناسبآنها، 

 اختالل و ذهني توانيكم همزمان وجود صورت

 با كه باشد حدی از بیش بايد توجه نقص و فعاليبیش

. شودمي توجیه كودكان اين در توجه و هوشي صينقا

 عملكرد از تریینيپا سطح بالیني نظر از كودكان اين

 محمودیدارند ) هوشي عملكرد به نسبت تحصیلي

 (.1393 قرائي،

 مشتمل را يشناختفرا یراهبردها( 2003) نوواک

 و معنادار یریادگي ۀدربار یریادگي اي یریادگيفرا بر

. دانديم دانش تیماه ۀدربار یریادگي اي فرادانش

 تا كنديم كمک رانیفراگ به یریادگيفرا یراهبردها

 و میمفاه نیب هایارتباط و میمفاه از معنا. كنند درک

 جذب موجودمان دانش چارچوب در كه يارتباطات

 تیظرف از ریفراگ، نیهمچن. ديآيم دست به، میكنيم

 كه يمهم نقش و خود مدتكوتاه حافظه محدود

، كنديم یباز درازمدت حافظه در دانش يدهسازمان

 آموزاندانش به فراشناخت یراهبردها. شوديم آگاه

 و نظم از میمفاه كه كنند درک تا كنديم كمک

 اي زبان و هاداديرو اي ایاش در شدهمشاهده یهابیترت

 و نظم نيا نییتع یبرا كه ينينماد یهابرچسب

 در. شونديم ساخته، میكنيم استفاده هابیترت

 یریادگي و دارد دخالت تیخالق ديجد میمفاه ساخت

 شتریب هاانسان، آن راه از كه است ياصل نديافر معنادار

 .آورنديم دسته ب را خود استفاده قابل دانش

 نديفرا در مهم مؤلفه کي يدانش فراشناخت

آموزان، دانش یآن برا میكه رشد و تنظاست  یریادگي

و  يفعالشیبه ب مبتالآموزان خصوص دانشبه

 یریادگي اختالالت یآموزان دارادانش ايو  توجهنقص

(. اما 2014 استبرگ، و گاس تز،يتكویباشد )ميمهم م

 ،استمانده  يكه هنوز ناشناخته باق ييهاتياز محدود

نقص توجه است كه هنوز  ميعالرابطه فراشناخت با 

 یهامهارت یری. فراگاندنشده يبررس یطور جدبه

فراشناخت در ارتباط است.  هيبا نظر یریادگي

 شيخو تيكنترل و هدا ،يفراشناخت شامل آگاه

به شناخت  ،يفراشناخت یهامهارت یریاست. فراگ

 ،يمیتنظخود ،یآغازگرخود ،یرهبرخود، خود

 ،یریادگي ،یباورخود ،يشياندخود ،یزیانگودخ

 دانش خالق،تفكر  ،يابيارزخود نفس،بهاعتماد

 .شودمنتهي مي يشناخت میتنظ و يشناخت

موزش آاند كه ها نشان دادهپژوهش يرخب

 ميعالطور معنادار تواند بهيم يفراشناخت یراهبردها

توجه را كاهش داده و موجب و نقص يفعالشیب
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به  مبتالآموزان دانش يلیتحص شرفتیپ شيافزا

 ،زادهفروش)چوب دتوجه شوو نقص يفعالشیب اختالل

امروزه  (.1396 ،عقدا يفاطمو  مندیم یمحمود

 كنندهنییتع عوامل نيترمهم از يكي، فراشناخت

 و شوديم محسوب آموزاندانش يلیتحص شرفتیپ

در درک علل  یديجد شرفتیپ يدرمان فراشناخت

 ولز،) و درمان آنها است يبهداشت روان كالتمش

. با توجه به (2018 كس،یلیب و مانوال روچات،، 2000

توجه با  و كمبود يفعالشیب نیموضوع كه رابطه ب نيا

 يوزان كا،يپزثابت شده است ) يفراشناخت یكاركردها

هوش  یهاو بهبود عملكرد در آزمون( 2018 نتو،یپ و

 توجه و كمبود يفعالشی به بآموزان مبتالدر دانش

 نهی(، در زم2014، ، گاس و اشتاينبرگتزيتكوی)م

 مشكالت وكمبود توجه  ميعالدرمان بر  نيا ياثربخش

 اختالل شود.ياحساس م يوهشژپ خأل یریادگي

 يعصب رشد اختالل ينوع يفعالشیب توجه كمبود

تر بزرگ اختالل نيكودكان مبتال به اكه  زماني. است

 اما كند،پیدا ميدر آنها كاهش  يجنبششوند، فزونيم

ر به جكه اغلب من يتوجهيبه ب مربوط مشكالت

 بیشتردر  ،شوديم يو شغل يلیتحص یهاشكست

  (2009، و مک ناب برگنگی)كل اندميم يموارد باق

 يمنف یامدهایپ نیچن وجود سو کي از نيبنابرا

 و یریگادي و يتوجهكم اختالل یدارا نوجوانان در

 زودهنگام درمان و شناسايي مالحظه قابل ضرورت

 داخلي هایپژوهش گستره كه در شدهمطرح اختالالت

 گريد یسوو از  است  نشده آن به يكاف توجه

ثیرات أتبودن درمان دارويي و همچنین پرهزينه

ثیر أترا بر آن داشت كه  پژوهشگرعوارض جانبي آن، 

و  يتوجهيل برا بر اختال يفراشناخت یراهبردها

تا بتوان از  ،آموزان بسنجددانش یریادگيمشكالت 

 و از آنها در پیدا كرددست  ييبه راهبردها راه نيا

و  بردســود  يو درمان يپژوهش ،يمراكز آموزش

و  يتوجهكم اختالالتآموزان با دانش يبهداشــت روان

 .دكر نیتأم را یریادگي

  و ادگیریـي مشكالت شیوع تدريجبه هـك جاآن از

 و است افزايش به رو آموزاندانش بین در توجهيكم

 نشوند، درمان و تشخیص موقعبه اگر مشكالت اين

 نوجوان قشر برای بسیاری منفي پیامدهای توانندمي

 ،آورند وجود به آينده زمان در چه و حال زمان در چه

اثربخشي  بررسي دنبال به حاضر پژوهش در پژوهشگر

 و توجهيكم اختالل بری فراشناختي آموزش راهبردها

 دبتوان تا بودهنرستان  هنرجويان در يادگیری اختالل

 راكزم در آنها از و يابد دست راهبردهايي به راه اين از

 بهداشــت و بهره برد درماني و پژوهشي آموزشي،

 را يادگیری و توجهيكم اختالالت باهنرجويان  رواني

 ارتقا بخشد.

 روش

آزمايشي با طرح يک مطالعه نیمه پژوهش حاضر،

 جامعهباشد. آزمون با گروه گواه ميآزمون و پسپیش

پسرانه  یهاهنرستان انيشامل همه هنرجو یآمار

 يلیدر سال تحص ياهلل رفسنجانتيچمران و آ دیشه

 تعداد آنها براساس آماربود. در شهر رودهن  97-98

 برای. بودنفر  360آموزش و پرورش شهر رودهن 

برای  d2های براساس آزمون نخستانتخاب نمونه، 

پرسشنامه مشكالت توجهي و تشخیص اختالل كم

برای تشخیص اختالل  (CLDQ) 1يادگیری كلورادو

توجهي و اختالل كه اختالل كم هنرجويانييادگیری، 

سپس از بین اين  .شدند غربالگری، داشتند يادگیری

هي و توجنفر دارای اختالل كم 30، هنرجويان

صورت در دسترس انتخاب و در مشكالت يادگیری به

عنوان گروه نفر به 1۵های آزمايش و گواه )گروه

عنوان نفر به 1۵و  يفراشناخت یراهبردهاآزمايش 

پس از  گروه گواه( به تصادف جايگزين شدند.

های آزمايش و گواه، گرفتن تصادفي در گروهقرار

كردند را تكمیل ها پرسشنامه افراد دو گروهتمامي 

 یراهبردهاآزمون(. گروه آزمايش تحت )پیش

ای هاما گروه گواه هیچ مداخل ،قرار گرفتند يفراشناخت

آزمايش پس از  گروهدريافت نكرده است. سپس از 

 آزمون گرفته شد. پس درماني و گروه گواهاجرای روش

 مه از پرسشنا يتوجهمـمشكالت ك يابـيارز رایـب :ابزار
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d2  پرسشنامه در دهه پنجم قرن  نيا .شداستفاده

در  1387در سال  یتوسط باقر كه شدابداع  ستمیب

 مشكالتارزيابي  برای وشده است  يابيهنجار رانيا

 لورادوك یریادگيمشكالت  پرسشنامهاز  یریادگي

(CLDQ2011 همكاران و لكاتي( )و )شد استفاده. 

بعد از  ستمیدر دهه پنجم قرن ب d2 پرسشنامه

دوم در كشور آلمان ابداع شد.  يجنگ جهان انيپا

ترين و يكي از دقیقزمون آ نياامروزه 

ترين ابزارهای سنجش تمركز و شدهشناخته

 نامهشیوه براساس. است جهانيمندی در تالش

 22 در هر سطر ،آزمون نيا بزرگساالنمخصوص 

كه همراه تعداد  شوديمشاهده م pو  dحرف متفاوت 

از سمت  آزمودني بايد هستند. زيخطوط ر يمتفاوت

را كه در مجموع  dحروف  يو تمام دچپ شروع كن

 ، در مدت زمان مشخصهستند زيهمراه با دو خط ر

در صفحه اول، آزمودني مشخصات . دعالمت بزن

كند و يک سطر از آزمون را  ميشده را وارد خواسته

سطر  14دهد. در صفحه بعد، عنوان مثال انجام ميبه

ي وجود دارند و آزمودني هر سطر را در آزمون اصل

 نيادر  ثانیه بايد به پايان برساند. 20مدت زمان 

اجرا شده و  88-87 یهادر جامعه تهران سالآزمون، 

نشده  دهيدنث ؤمجنس مذكر و  نیب یتفاوت معنادار

 كهاست به باال  %90اساس روش آلفا كرونباخ است. بر

را نشان  d2ون آزم یهااسیمق یباال اریبس ييايپا

 نيمعتبرتر و نيتر شدهشناخته از 2d آزمون .دهدمي

 از شیب تجربه. است تمركز و توجه سنجش یهالهیوس

 یبرا آزمون نيا یباال تیاهم نشانگر قرن مین

 ،يتیترب ،ينیبال يشناسروان درحوزه پژوهش صیتشخ

 منابع تيريمد و سازمان صنعت، ک،یتراف ورزش،

 و معتبر یابزار به ازین. است يروانپزشك و يانسان

 يكارشناس ص،یتشخ تیفیك باالبردن یبرا قیدق

 متخصصان همه بر ران،يا جامعه در تمركز و توجه

 سهولت آزمون نيا برجسته اتیخصوص از. است آشكار

 یفرد صورتبه( قهیدق 8) آن كوتاه زمان و باال اریبس

 یازبندیامت با هنجار هایولجد وجود و نیز يگروه و

 .است سال 60 تا 9 نیب يسن یهاگروه یبرا استاندارد

 توسط كلورادو یریادگي مشكالت پرسشنامه

 یبرا2011در سال  )CLDQ( همكاران و لكاتيو

 یریادگيكه مشكل  يكودكان ييو شناسا یغربالگر

كه در پنج عامل خواندن،  ستدارند، ساخته شده ا

 و ياضطراب اجتماع ،يكردن، شناخت اجتماعحساب

پرسشنامه  ني. اشده است یبندطبقه ييمشكالت فضا

 نيوالد وسیلهبهكه است  شده لیتشك تميآ 20از 

 کيپرسشنامه در  نيشود. ايم لیآموزان تكمدانش

( ۵) شهی( تا هم1) از اصالً یادرجه ۵ كرتیل اسیمق

خواندن  برای عوامل پرسشنامه نيا ييروا .باشديم

، 64/0 يعما، شناخت اجت44/0 ياضير، 64/0

و همكاران  لكاتيو) 30/0 ييفضا و 46/0 اضطراب

 یكرونباخ برا یاساس محاسبه آلفاكه بر است (2011

ر به دست آمده است. د درصد 90كل پرسشنامه 

 نشان جينتا(، 1390) فيشرييو رضا حاجلوپژوهش 

 روش از استفاده باپرسشنامه  نيا اعتبار كه داد

. است 90/0 ونباخكر یآلفاو  94/0ييبازآزما

 و يكیتفك محتوا، ييروا به مربوط یهايبررس

 یهاافتهي. است مذكور پرسشنامه ييروا كنندهتأيید

 فرم همانند یدیأيت و ياكتشاف يعامل لیتحل از حاصل

 ساخت آشكار را مجزا يول همبسته عامل پنج ،ياصل

 اضطراب ،ياجتماع شناخت خواندن، از عبارتند كه

 جينتا به توجه با. حساب و ييفضا تمشكال ،ياجتماع

 روا و اعتماد قابل یابزارپرسشنامه  نيا، آمدهدستهب

 یریادگي مشكالت یغربالگر و سنجش یبرا

 .باشديم آموزاندانش

 آموزشي راهبردهای فراشناختي هایهجلس

و  مندیم یزاده، محمودفروشچوبمنبع اساس بر

 شامل نامهعهد اين .شـد ( طراحي1396) عقدا يفاطم

 وسیلهبهاست كه  ایدقیقه 90 گروهي جلسه 8

 .(1)جدول  آموزش داده شدند پژوهشگر
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 آموزش راهبردهای فراشناختی  عهدنامه 1جدول 

 هااهداف و روش درمان هایهجلس

 جلسه اول
 از استفاده و مطالعه كردنبردیراه ضرورت آن، كارآمدی و مطالعه اهمیت درباره توضیحاتيآزمون، ارائه معارفه و اجرای پیش

 مطالعه كارآمد هایروش

 جامع خوب و برنامه و يک ريزیبرنامه تعريف ،اهمیت بارهارائه مطالبي در جلسه دوم

 .باشند ناظر توانندمي كساني چه و اينكه نظارت نحوه نظارت، راهبردهای آموزش جلسه سوم

 بيارزشیا به مربوط هاييارائه سؤال جلسه چهارم

 مسئله حل برای الزم هایگام و مسئله آموزش در زمینه شناخت جلسه پنجم

 جلسه ششم
ی براها ها و نگرشتمهار ،هاروشز ا هنرجوه بهینه استفادف هدا ب، يادگیریم تنظیباره درش آموز ول قب از جلسهد بازخور دريافت

 گیرندهديان عنواهبد خوش ذيرپو  مسئولیتش استقالل، افزايی بران شدهو آمادر بهتی يادگیر

 جلسه هفتم

 در يكديگر با را خودشان بارهدر يادگیری راهبردهای ثرترينؤم كه شد خواسته هنرجويان از جلسه قبل تكلیف بررسي از پس

 در را ...و ي، نظارتارزياب ريزی،برنامه جمله از اند،آموخته را آنچه كه شد خواسته آنها هايي ازمثال ارائه با همچنین بگذارند. میان

 .برند كار به زندگي هایموقعیت و تكالیف ساير مورد

 آزمونبندی نهايي و اجرای پسبازخورد، جمع و گرفتن پیشین هایهجلس در شدهداده هایآموزشتمامي  تمرين جلسه هشتم

 لیتحل از ،پژوهش یهاهیفرض آزمون یبرا

 راههکي( MANCOVA) رهیمتغچند انسيكووار

 یهافرضشیپ انسيكوار لیتحل از قبل. شد استفاده

 هایداده تحلیل و تجزيه. شدند يبررس آزمون نيا

 .شد انجام SPSS-2۵افزارنرمبا  پژوهش نیز

 هایافته

گیری كه از نوع با توجه به ماهیت مقیاس اندازه

آوری اطالعات كه بر ای است و نوع روش جمعفاصله

آزمون های پیشنوع طرح مبنای پژوهش آزمايشي از

آزمون با گروه كنترل است برای تحلیل پس –

های حاصل از طرح های آزمايشي از تحلیل داده

 واريانسراهه و تحلیل كو کي یریكوواريانس تک متغ

راهه استفاده شد. نتايج تفصیلي اين  کي یریچندمتغ

محاسبه ها در اين فصل در دو قسمت توصیف و 

 ه شده است .تحلیل داده ها ارائ

اثربخشي آموزش راهبردهای فراشناختي فرضیه: 

توجهي و اختالل يادگیری هنرجويان بر كم

 ثر است.ؤها مهنرستان
 اجتماعی در افراد مورد پژوهش –توزیع فراوانی مشخصات فردی   2 جدول

 درصد تعداد 

 تحصیالت والدين

 7/16 ۵ ابتدايي
 7/36 11 دوره تحصیالت متوسطه

 30 9 ديپلم
 3/3 1 ديپلمفوق

 3/13 4 كارشناسي

 20 6 بله وسايل كمک ديداری
 80 24 خیر

 90 27 دستراست تفكیک دست غالب
 10 3 دستچپ

 سنمیانگین 
 انحراف معیار میانگین 

 9۵/۵ 10/44 والدين
 66۵/0 33/16 هنرجويان

 های دموگرافیک افرادكه ويژگي 2جدول  براساس

دهد، تحصیالت بیش از مورد پژوهش را نشان مي

دوره تحصیالت كنندگان سوم از والدين شركتيک

درصد  7/16سوم ديپلم، ، نزديک به يکمتوسطه

 3/3نهايت درصد كارشناسي و در 3/13ابتدايي و 

كنندگان درصد از شركت 80ديپلم بود. درصد نیز فوق

 د و باقي آنانندارن مانند عینک وسايل كمک ديداری

كنندگان شركت بیشتردرصد( دارند. همچنین  20)

دست بودند. درصد( چپ 10)ها آندست و باقي راست

 ( و هنرجويان10/44میانگین سن والدين هنرجويان )

 (.3)جدول  ( بود33/16)
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توجهی و تغیرهای کم( در م n=15)  ( و گواه n=15رفتاری ) -های گروه شناختیهای آماری مربوط به نمرهخالصه شاخص  3جدول 

 اختالل یادگیری

 K-S Sig انحراف معیار میانه میانگین مراحل هاگروه

 آزمايش
 ۵67/0 786/0 ۵4/13 ۵62 46/۵۵8 توجهيآزمون كمپیش

 289/0 983/0 ۵7/17 ۵92 13/۵88 توجهيآزمون كمپس

 گواه
 804/0 642/0 8۵/9 ۵69 66/۵6۵ توجهيآزمون كمپیش

 9۵0/0 ۵20/0 3۵/9 ۵6۵ ۵6۵ توجهيآزمون كمپس

 آزمايش
 938/0 ۵34/0 06/6 ۵1 46/۵1 آزمون اختالل يادگیریپیش

 693/0 711/0 19/11 41 60/41 آزمون اختالل يادگیریپس

 گواه
 964/0 ۵01/0 61/6 47 93/48 آزمون اختالل يادگیریپیش

 899/0 ۵72/0 64/6 47 93/48 آزمون اختالل يادگیریپس

گیری آمده از اندازهدستهای بهداده 3 در جدول

متغیرهای مختلف، حسب مورد )با توجه به نوع 

های مناسب آمار توصیفي متغیرها( با استفاده از روش

اند. ها توصیف شدهنظیر میانگین، انحراف معیار نمره

های مربوط به ها، دادهپس از بررسي داده

بودن از به دلیل پرت 30و  22كنندگان شماره شركت

های گمشده نیز تحلیل كنار گذاشته شدند. تعداد داده

، نتايج 2براساس اطالعات جدول  در حد صفر بود.

دهد كه اسمیرنوف نشان مي –آزمون كولموگروف 

كنندگان در متغیرهای های شركتتوزيع نمره

توجهي و اختالل يادگیری به توزيع نرمال نزديک كم

 (.4)جدول  است
 های چندمتغیریخالصه آزمون  4جدول 

 مجذور ایتا P خطا درجه آزادی درجه آزادی F مقادیر هاآزمون هااثر

 هاگروه

 244/8 2 2۵ 002/0 397/0 397/0 اثر پیالی

 244/8 2 2۵ 002/0 397/0 603/0 المبدای ويلک

 244/8 2 2۵ 002/0 397/0 6۵9/0 اثر هوتلینگ

 244/8 2 2۵ 002/0 397/0 6۵9/0 شه رویترين ريبزرگ

  01/0معنادار در سطح 

مقـدار آزمـون اثـر پیالپـي  4 با توجـه بـه جـدول

 2( با درجـه آزادی 244/8) شدهمحاسبهF ( و 724/0)

بـه ؛ (>001/0P) توان فرض صفر را رد كـردمي، 2۵و 

كنندگان های شركتعبارت ديگر، تفاوت میانگین نمره

طـور تـوجهي و يـادگیری بـهاختالل كمدر متغیرهای 

ــای  ــین اعض ــان ب ــوزش  2همزم ــايش )آم ــروه آزم گ

ــادار اســت و  ــرل معن راهبردهــای فراشــناختي( و كنت

شـده، افـراد هـای اجـراتوان براساس نتايج آزمـونمي

آزمايش و كنترل را از هم تفكیک كرد. آخرين سـتون 

اين جدول، يعني مجذور ايتا ضـريب تبیـین را نشـان 

( 397/0درصـد ) 7/39شـود كـه هد. مالحظه ميدمي

وسیله متغیـر توجهي و يادگیری بهواريانس اختالل كم

يعنــي آمــوزش راهبردهــای فراشــناختي در ، مســتقل

يــادگیری تبیــین  و تــوجهيهــای اخــتالل كــمنشــانه

شـده آورینهايت، با توجه به شـواهد جمـعشود. درمي

طـور كلـي توان نتیجه گرفت كه بهمي پژوهش در اين

هـای توانـد نشـانهآموزش راهبردهای فراشناختي مـي

توجهي و يادگیری را كاهش دهد. بنابراين، اختالل كم

 شواهد كـافي بـرای پـذيرش ايـن فرضـیه وجـود دارد

 (.۵)جدول 

 هابین آزمودنی هایاثرهای خالصه آزمون  5جدول 

 مجذور اتا SS 1 df 2 df MS F p متغیرهای وابسته منابع

 02۵/0 426/0 6۵4/1 ۵48/10 26 1 ۵48/10 اختالل يادگیری روه هاگ

 ۵91/1۵ 001/0 37۵/0 392/1610 26 1 392/1610 توجهيكم 

  ؛01/0معنادار در سطح 
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های با توجه به نتايج آزمون ۵ جدول همچنین در

شـده هـای محاسـبهها و شـاخصبین آزمودني هایاثر

توان نتیجـه نها( ميو سطوح معناداری آ Fهای )نسبت

گروه تنها در متغیر  2های های نمرهگرفت كه میانگین

اين، مقـدار مجـذور  توجهي متفاوت است. عالوه بركم

 یآموزش راهبردهـادهنده اندازه ارتباط بین ايتا نشان

( است. مقايسه 37۵/0توجهي )و متغیر كم يفراشناخت

يش در دهد كه میانگین گروه آزماها نشان ميمیانگین

 توجهي از گروه كنترل باالتر بوده است.آزمون كمپس

 گیریو نتیجه بحث

اثربخشي آموزش  نییتعپژوهش حاضر با هدف 

توجهي و اختالل راهبردهای فراشناختي بر كم

 است.ثر ؤمها يادگیری هنرجويان هنرستان

فرضیه پژوهش، براساس يافته حاصل از آزمون 

توجهي بر كاهش كم آموزش راهبردهای فراشناختي

ها بوده است. مقايسه میانگینثر ؤمطور معناداری به

آزمون دهد كه میانگین گروه آزمايش در پسنشان مي

توجهي از گروه كنترل باالتر بوده است. بنابراين كم

توجهي آموزش راهبردهای فراشناختي بر كاهش كم

معناداری دارد. در اين ثیر أتافراد در گروه آزمايش 

 جمله پیشین از هایهمطالعاستا براساس بررسي ر

زاده، ، محمودی میمند، فروشچوبهای پژوهش يافته

آموزش راهبردهای (، 1396)، فاطمي عقدا، 

فعالي و طور معنادار عاليم بیشتواند بهفراشناختي مي

نقص توجه را كاهش داده و موجب افزايش پیشرفت 

 و فعاليبیش اختالل به مبتال آموزاندانش تحصیلي

( نشان  2014) یت كويزهمچنین م .شود توجه نقص

های تنظیم فراشناختي كه آموزش دانش و مهارت داد

فعال و به بیش مبتالآموزان بر موفقیت تحصیلي دانش

 اختاللبه  مبتالآموزان توجه و همچنین دانشنقص

، ي، حسنيمانسليادگیری مؤثر است. نتايج پژوهش 

نشان داد كه درمان  (1393) ،يكرم و يمحمدخان

فراشناختي منجر به كاهش راهبردهای ناسازگارانه 

جويي شناختي هیجاني و افزايش راهبردهای نظم

ريزی، تمركز مجدد مثبت، تمركز بر برنامه)سازگارانه 

همخوان با نتايج شود. مي (ارزيابي مجدد مثبت

، احمدی و رضوانپژوهش حاضر، نتايج پژوهش 

بیانگر آن بود كه آموزش  نیز (2006) عابدی

توجهي طور قابلراهبردهای شناختي و فراشناختي به

آمیز تكالیف در پیشرفت تحصیلي و انجام موفقیت

های مهم يكي از يافتهآموزان مؤثر است. دانشدرسي 

برای تسلط بر  هنرجويانپژوهش حاضر اين است كه 

ها مسلط ای از مهارتتكالیف مدرسه بايد به مجموعه

. اين استهای اجرايي و توجه باشند كه شامل كاركرد

حل زمان  هنرجوياناند و درونييندهايي افرها مهارت

و نظارت از آنها استفاده بررسي  ،برای يادگیریله ئمس

ها از تجربه، آموزش و يادگیری به كنند. اين مهارتمي

شوند. مي مدت ذخیرهآيند و در حافظه درازميدست 

صورت خودكار هها باز اين مهارت هنرجويان بیشتر

 اختاللدچار  هنرجويانولي  كنند استفاده مي

ها استفاده از اين مهارت زمانفعالي بیش -توجهنقص

در اين  و بايدشوند دگیری با مشكل مواجه ميدر يا

  زمینه آموزش ببیند.

 هنرجويانبرای كمک به  با توجه به نتايج حاصل

د توجهي و مشكالت يادگیری پیشنهابا اختالل كم

به كار گرفته  يفراشناخت یآموزش راهبردهاشود، مي

های متداول شود و از آنجا كه تبعیت از درمان

)رفتاری و دارويي( در دوره نوجواني كاسته شده و در 

كارگیری هآمیز است، باين گستره سني كمتر موفقیت

شناختي برای كمک به روان هایهمداخلچنین 

تواند به و يادگیری ميتوجهي نوجوانان با مشكالت كم

های مختلف تحصیلي، ها در زمینهكاهش آسیب

 هاعاطفي، رفتاری و اجتماعي مرتبط با اين اختالل

 ،يو فراشناخت يشناخت یراهبردها .دكن كمک

خودپنداره مثبت به كاهش  جاديو ا یاسناد یبازآموز

موزان كمک آدانش یریادگيو  يمشكالت كم توجه

 یهابا آموزش مولفه ياشناختدر درمان فر و هنمود

بهبود  جهینظارت و در نت ،يابيارز ،یزيربرنامه
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آموزان دانش يتوجهكم زانیم ،يياجرا یكاركردها

 .دادكاهش 

های اين پژوهش استفاده از ترين محدوديتمهم

گیری در دسترس و نبود مرحله پیگیری روش نمونه

آموزش برای اطمینان از نتايج بلندمدت تأثیر 

 توجهي و اختاللبر اختالل كم يفراشناخت یاهبردهار

گزارشي برای بود. استفاده از ابزارهای خود يادگیری

محدوديت ديگر اين پژوهش بود. ، هاآوری دادهجمع

های بعدی از پژوهش كه در شودپیشنهاد ميدر اينجا 

بودن نتايج ثباتپیگیری برای بررسي ثبات يا بي

های ها از مصاحبهآوری دادهعاستفاده شود و برای جم

 ساختار يافته استفاده شود. يافته يا نیمهساختار

 نمونه با مطالعه اين شود،مي پیشنهادهمچنین 

 طرح به پیگیری بخش دنکراضافه و تربزرگ

 سطح نظیر متغیرها ساير ثیرأتشود و  تكرار پژوهشي،

 و پدر جدايي يا سواد سطح و اقتصادی -اجتماعي

 بعدی هایپژوهش در هنرجويان جنسیتو  مادر

 پژوهش نتايج اينكه به توجه با .شود گیریاندازه

 مشكالت و توجهيكم كاهش زمینه در حاضر

 مشكالت زمینه در اما شد، انجام هنرجويان يادگیری

 هایبررسي اجرايي كاركردهای و اضطراب رفتاری،

 ادپیشنه رواين. ازبود نشده انجام پژوهش اين در الزم

 نیز متغیرها اين آينده هایپژوهش درتا  شودمي

 .دنشو بررسي

1.Colorado Learning Difficulties Questionnaire 

 منابع
 محمدیيحیي سید ترجمه (2013) مريكاآ پزشكيروان انجمن

چاپ ، ياختالالت روان یو آمار يصیتشخ یراهنما ،(1398)

 هشتم، نشر روان.

 ،مندیتالش و تمركز ،d2 انتخابي توجه آزمون (1396) ف ،باقری

 .ارجمند انتشارات ن:تهرا

 محمدی يحیيسید ترجمه ،رشد شناسيروان (2001. )ای ل برک

 .ارسباران: تهران ،(139۵)

بهار و ، «یریادگيدر  يشناخت یراهبردها (139۵) ح ،یجناآباد

 .16 -1 ص.ص ، ISC/يپژوهش-يعلم 6شماره  -تابستان 

 (1396) ن ،، فاطمي عقداو ،، محمودی میمندآ ،زادهفروشچوب

فعالي و م بیشاثربخشي راهبردهای فراشناختي بر عالي»

 ،كودكان یپرستار هينشر ،«توجه و پیشرفت تحصیلينقص

 .4 شماره، 1396تابستان 

روان  یها يژگيو ي(. بررس1390. )ع ،فيشر ييرضا ،ن ،حاجلو

 یها يكلورادو. ناتوان یریادگيمشكالت  ی هشنامپرس يسنج
 doi:jld-1-1-90-7-2. 43-24 ،(1)1 ،یریادگي

(. 1393غ. ) ،يش.، و كرم ،يج.، و محمدخان ،يب.، و حسن ،يسلمان

, يفراشناخت یدر باورها يدرمان فراشناخت ياثربخش يابيارز

مبتال به اختالل اضطراب  مارانیب یو نشانه ها مي, و عاليفرانگران

. 439-428(, ۵)18, ضی(. فGAD) ریفراگ
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id

=22889۵ 

 سهيامثبت و مق یبرنامه والدگر نيتدو (1391) م ،ييه ابرقوزادصالح
و  يجانیه بر اختالالت یرفتار -يآن با درمان شناخت ياثربخش

ان، ارشد، دانشگاه اصفهينامه كارشناسانيپا، نوجوانان یرفتار

 .يشناسو روان يتیدانشكده علوم ترب
 وهای فراشناختي ترابطه مهار» (1393) ف ،میرزاخاني ،م ،صالحي

 هينشر ،«پیشرفت تحصیلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
 .88-73 (:1۵)۵ دوره ،يیزپا، شناسي مطالعات جوانانجامعه

 يروانپزشك یهامراقبت یكتابچه راهنما (1393) ج ،محمودی قرائي
ي ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكپزشكان( ژهيكودكان )و

 معاونت سالمت.

 یریادگي یسبک ها نیرابطه ب يبررس( 1397، م. )يبراتعل ،ف ،عظمم

 یاو حرفه يفن یهاآموزان هنرستاندانش یبا خودكارآمد

 ،يدر روانشناس نينو یها شرفتیمجله پ، دخترانه شهر اصفهان

، 1397، مرداد 2، شماره 1دوره ، و آموزش و پرورش يتیعلوم ترب

 .43 – 32صفحه 

 كاركردهای نقش بررسي (139۵) م ،عبادی ،ال ،، واقفح ،يعقوبي
 ملي همايش سومین ،يادگیری اختالالت با كودكان در اجرايي

 و مشاوره شناسي،روان تربیتي، علوم ترويج و توسعه راهكارهای

 فنون و علوم ترويج و توسعه انجمن تهران، ايران، در آموزش
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